
          

 

 

 

 

 

ගුරු ස ේවසේ විශ්රාම ගැන්වීමට අවශ්ය ලිපි සේඛන 

 කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂකකේ  නිර්ේේශය සහිත විශ්රාම ගැන්වීමට අදාල විධිමත් 
අයදුම්පත. 

 විශ්රාම වැටුප් සහිත විධිමත් පත්වීම් ලිපිය. 
 ගුරුභවතා විසින් විශ්රාම ගැන්වීමට මනාපය පළ කළ ලිපිය. 
 ඌව පළාත් රාජ්ය ේසේවයට අන්තර්ග්රහණයය කළ ලිපිය. 
 උප්පැන්න සහණතිකය. 
 ජ්ාතික හණැඳුනුම්පේතහි පිටපත. 
 විනය විගයන විමසුම් පිළිබඳ සහණතිකය. 
 ේසේවය සථ්ිර කිරීේම් ලිපිය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



මේ  අංක - 

         බදුල්ල කලාප අධ්යාපන කාර්යාලය  

         .................................... 

         20......./......../........ 

ඌව පළාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂක  

බදුල්ල. 

 

විශ්රාමැගැන්වීමැ-ැශ්රිැකා ාැගුරුැස ේවය 

01.  නිලධ්ාරියාේ  / නිලධ්ාරිනියේ  සම්පූර්ය නම  :-  ............................................................................ 

...........................................................................................................................................................................

02.  උපන් දිනය      :-  ............................................................................ 

03. i. ශ්රි ලංකා ගුරු ේසේවයට අයත් පන්තිය / ේශ්රේණිය  :-  ............................................................................ 

     ii. එම පන්තියට / ේශ්රේණියට පත්  ද දිනය   :-  ............................................................................ 

    iii. දැනට ේසේවය කරන පාසල    :-  ............................................................................ 

   iv.  පාසල අයත් අධ්යාපන කලාපය   :- ............................................................................. 

04. i. මුල් පත්වීම් දිනය     :-  ............................................................................ 

     ii. ගුරු ේසේවේේ පරිවාස කාලය අවසානේේ පත්වීම ස්ථීර කර තිේේද? .............................................................. 

    iii. පත්වීම් ස්ථිර කිරිේම් ලිපිේේ අංකය හණා දිනය  :- ............................................................................. 

05.  නිලධ්ාරියා විසින් විශ්රාම ගැමටමට ්ල්ලා ිති දිනය :- ............................................................................. 

06.  නිලධ්ාරියාට විරුේධ්ව විනය පරීක්ෂකය ේහණෝ විගයන විමසුම් කිසිවක්ෂ තිේේ නම් ඒවාේේ විස්තර හණා වර්තමාන                                                                                                                                           

තත්ත්වය  ............................................................................................................................................................ 

07.  නිලධ්ාරියාේගන් රජ්යට අයවිය යුතු යම් මුදලක්ෂ ේේ නම් එම විස්තර  :- ........................................................... 

(අයකර ගන්නා ක්රමයක්ෂ ිතුළත්ව              ........................................................... 

08.  ්හණත සඳහණන් ේපෞේගලික ලිපිේගොනුව සමඟ සසඳා පරීක්ෂකා කරන ලදී. 

 

01. විකය භාර නිලධ්ාරි      02.  ප්රධ්ාන කළමනාකරය සහණකාර 

 

නම :- ........................................    නම :- ........................................ 

අත්සන :- ........................................    අත්සන :- ........................................ 

දිනය :- ........................................    දිනය :- ........................................ 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 



 

 කාපැඅධ්යාපනැඅධ්යක්ෂගස ැිර්දසශශ්ය 

 

.................................................. හිමි / මහණතා / මහණත්මිය / ේමනවිය විශ්රාම වැටුප් වයවස්ාා සංග්රහණේේ 

............................................... වගන්තිය යටේත් .................................................................. දින සිට 

විශ්රාම ගැන්වීම නිර්ේේශ කරමි. 

 

 

දිනය :- .................................        ..................................... 

          කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂක 

           බදුල්ල. 

 

 

 

පළාත්ැඅධ්යාපනැඅධ්යක්ෂගස ැඅුමමැිය 

 

 

 

..................................................... හිමි / ගුරු මහණතා / මහණත්මිය /ේමනවිය .................................... දින 

සිට විශ්රාම වැටුප් වයවස්ාා සංග්රහණේේ ............................................ වගන්තිය යටේත් විශ්රාම ගැන්වීම 

අනුමත කරමි / ේනොකරමි. 

 

 

දිනය :- .................................             ........................................... 

               ඌව පළාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂක 

           බදුල්ල. 

      


